Nieuwsbrief april 2018
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt het nieuwste bericht van onze kant. De laatste tijd hebben we signalen gekregen
van ouders dat ze graag meer regelmatig informatie zouden ontvangen vanuit de organisatie.
We vinden het fijn deze feedback te ontvangen en hebben besloten hier gelijk actie op te
ondernemen. Vanaf nu zal er ieder kwartaal een nieuwsbrief uitkomen met hierin het laatste
nieuws, ontwikkelingen en aankondigingen.

Tevredenheidsenquête
Onlangs hebben alle ouders van het KDV de gelegenheid gehad om een
tevredenheidsonderzoek in te vullen. De respons was 58%. Hartelijk dank hiervoor. Het
gemiddelde rapportcijfer is voor de Rhijnsberg een 7,9 en voor de Heerd een 8,2. Om onze
dienstverlening daar waar mogelijk te optimaliseren gaan we met een aantal uitkomsten die
meerdere keren zijn benoemd aan de slag. Voor de Heerd is dit de buitenruimte en voor de
Rhijnsberg het verbeteren van de communicatie. Er is heel vaak aangegeven als onderwerp
voor een ouderavond de KinderEHBO. Deze gaan we in het najaar organiseren in
samenwerking met de plaatselijke EHBO vereniging. Over een paar maanden gaan we ook
een tevredenheidsenquête houden onder de BSO-ouders.

Ontdektuin
Op onze locatie de Rhijnsberg, hebben wij sinds kort een
echte ontdektuin. Hier kunnen de kinderen heerlijk spelen
met natuurlijke materialen. Steen, hout, water, alles is
mogelijk. Ook als het weer even niet meezit, kunnen de
kinderen hier lekker naar buiten, gehuld in poncho’s en
laarzen. Mocht u de ontdektuin nog niet gezien hebben,
neem dan vooral even een kijkje als u bij ons bent!

GGD inspecties
De afgelopen maanden heeft de GGD op beide locaties weer (onaangekondigde) inspecties
verricht. Hierbij werd speciaal gelet op de nieuwe wet IKK (wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang) welke op 1 januari 2018 is ingegaan. De rapportages zijn positief. Er zijn 2
tekortkomingen geconstateerd inzake de KinderEHBO en het pedagogisch beleidsplan.
Hierop heeft 't Hummelhuis een zienswijze geschreven.
Momenteel zijn er op onze locaties ruim voldoende medewerkers met een geldig certificaat
KinderEHBO. Dit certificaat staat echter niet geregistreerd bij het Oranje Kruis. Nu is het per
1 januari j.l. een verplichting dat er altijd 1 persoon aanwezig moet zijn met een geregistreerd
KinderEHBO. Nu hebben we besloten om al onze PM-ers op cursus te laten gaan om
minimaal aan bovenstaande eis te voldoen.
In ons pedagogisch beleid hebben we al jaren een aantal verwijzingen staan naar andere
aanwezige beleidsplannen (wenbeleid en stagebeleid). Deze beleidsplannen zijn op kantoor
door ouders opvraagbaar. Dat dit op deze manier niet meer mag is voor ons een nieuwe
regel. Wij zullen naar aanleiding van de inspectiebezoeken de genoemde beleidsplannen
opnemen in het pedagogisch beleid.

Bitcare
De ouders van beide BSO-locaties hebben al kennis gemaakt met bitcare; ons nieuwe
digitale registratiesysteem. BSO de Heerd werkt hier al volledig mee, bij BSO de Rhijnsberg
gaat dit heel binnenkort van start. Via dit systeem kunt u heel gemakkelijk uw kinderen
afmelden of bijvoorbeeld ruilingen aanvragen. Ook heeft u gemakkelijk
inzage in het contract en facturen. Binnenkort ontvangt u van ons een mail
met de vraag de gegevens van uw kinderen in dit systeem in te voeren.
We beginnen het invoeren bij KDV de Heerd en als dit verwerkt is, zal ook
KDVde Rhijnsberg volgen. Wilt u alvast meer informatie over dit systeem
dan kunt u kijken op www.bitcare.com.

Fancy Fair
Vorige maand is op de Rhijnsberg een fancy fair gehouden. De opbrengst hiervan was voor
verfraaiing van het schoolplein. Met trots kunnen we u meedelen dat er maar liefst €1800,- is
opgehaald. Hier zijn we erg blij mee! Hartelijk dank voor alle ouders die hebben geholpen of
zijn langsgekomen deze dag. We zullen u uiteraard op de hoogte houden over hoe we dit
bedrag gaan besteden.

Zomervakantie 2018
De zomervakanties voor de KDV kinderen kunt u doorgeven via margreet@hummelhuis.nl.
Ruilingen voor de maanden juli en augustus kunt u nog doorgeven t/m 30 juni aanstaande.
Wij kunnen dan voor u nakijken of dit mogelijk is. Ook voor de zomerperiode geldt de
ruiltermijn van een maand voor of een maand na de te ruilen datum.
In de maanden juli en augustus worden geen nieuwe ruilingen meer aangenomen/in
behandeling genomen.

Avondvierdaagse
Eind mei vindt de avondvierdaagse plaats in Heerde. Omdat we begrijpen dat dit voor u als
ouders een drukke periode kan zijn, hebben we besloten om in deze week avondeten aan te
bieden op de BSO. U kunt zich hier t.z.t. voor opgeven. We zoeken hier nog ouders voor die
zouden willen helpen met bijvoorbeeld een pan macaroni of soep te maken. We hebben voor
beide locaties ouders nodig. De kosten zijn voor rekening van ’t Hummelhuis dus het gaat
alleen om het klaarmaken van het eten. Mocht u het leuk vinden om hierbij te helpen, dan
kunt u een mailtje sturen naar jessica@hummelhuis.nl.

BSO de Rhijnsberg
BSO de Rhijnsberg is aan het groeien! Voornamelijk op de dinsdag kwamen er steeds meer
aanmeldingen binnen. Om de rust op de groepen te kunnen behouden, is besloten een extra
groep te openen. Op de dinsdagen maakt de BSO nu ook gebruik van een lokaal van de
Spreng. Een aantal kinderen van groep 3 is hier erg enthousiast over want er zijn daar echte
voetbalgoals waarmee ze zich helemaal kunnen uitleven!
Ook zijn er ouders die hebben aangegeven interesse te hebben in opvang op de
woensdagmiddag. Graag horen we of er meer ouders zijn die hier interesse in hebben.
Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, dan kan de BSO namelijk ook op woensdag open.
Reacties kunt u mailen naar jessica@hummelhuis.nl

EHBO
Afgelopen 5 april hebben we onze EHBO herhalingscursus weer gehad.
De aankomende weken zullen er nog examens plaatsvinden en zijn we
allemaal weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Jong ontmoet oud
Twee keer per maand op dinsdagmiddag gaan we met 5 kinderen van de Dikkie dik groep
naar verzorgingstehuis Brinkhoven. Het ritje in de bolderkar heen en terug is al een
belevenis, wat is er onderweg veel te zien. Daar aangekomen gaan we met de lift naar de
tweede verdieping, een feestje. Wie mag er op het knopje drukken en wie gaat er op het
stoeltje in de lift zitten. Als de deuren open gaan zitten daar de opa’s en oma’s al klaar in de
huiskamer. De ene keer bedenken de gastvrouwen van Brinkhoven een activiteit, de andere
keer wij. We zingen samen liedjes, doen een spel, lezen een boek of maken een
knutselwerk. We hebben een keer nagellak en handcrème meegenomen. Zo leuk om te zien
hoe de kinderen de handen masseerden van de bewoners en de nagels werden gelakt met
behulp van de juffen. Er is meestal wel een opa of oma die trakteert op een snoepje of
Brinkhoven zorgt voor een koekje en limonade. En dan is het gezellige half uurtje weer
voorbij. “Dag, dag allemaal, tot de volgende keer dan zien wij elkaar wel weer.”

Thema Pasen kinderdagverblijf de Heerd
Onlangs hebben wij met het thema “Pasen” gewerkt. En bij
Pasen staan eieren natuurlijk centraal. Zo hebben wij elke dag
een gekookt eitje gegeten bij onze lunch. Ook hebben we de
chocolade eitjes geproefd.. dat was smullen! En om al die
eitjes te verzamelen hebben we onze eigen mooie
paasmandjes geknutseld. Van alle bezigheden werden we
toch een beetje moe en konden we lekker uitrusten terwijl de
kinderen van de BSO een boekje voorlazen over ‘Anna en de
paashaas’.

Thema kinderdagverblijf de Rhijnsberg
Met de aanloop naar koningsdag op 27 april en ons eigen koningsfeest op 20 april, zullen de
kdvgroepen de komende 3 weken in het teken staan van prinsen, prinsessen, koningen,
koninginnen, ridders, draken & kastelen en alles wat hiermee te maken heeft. De kinderen
mogen deze weken ook geheel gekleed in thema naar de opvang komen!

Stint
Met veel enthousiasme kunnen we u meedelen dat ’t Hummelhuis binnenkort de beschikking
krijgt over een stint. Met dit vervoersmiddel kunnen wij tot 10 kinderen veilig en overzichtelijk
vervoeren. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld meer
activiteiten met de BSOkinderen ondernemen. Aankomende
week zullen de leidsters rijtraining krijgen en dan kunnen we
op pad. Wat fijn om met dit mooie weer lekker naar het bos
of de schaapkooi te gaan!

Even voorstellen
Omdat we best veel verschillende medewerkers hebben en omdat er steeds nieuwe ouders
bijkomen, hebben we onze enthousiaste leidsters gevraagd om een stukje over zichzelf te
schrijven. Elke nieuwsbrief stellen twee van hen zich aan u voor! We trappen deze
nieuwsbrief af met Lieke Bosch en Gerritje Dezijn.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lieke Bosch, ik ben 26 jaar en ik woon in
Apeldoorn. Sinds januari 2017 werk ik bij het Hummelhuis. Ik
werk vooral op locatie de Heerd. Ik ben daar werkzaam op de
verticale groep, de peuterspeelgroep en de BSO. Op
woensdagmiddag ben ik op de Dikkie Dik groep te vinden aan
de Rhijnsberg.

Ik ben Gerritje Dezijn, getrouwd met Gerrit en we hebben twee dochters Astrid (20) en Sarah
(18) beiden studerend. Sinds 1999 ben ik werkzaam bij KDV ’t Hummelhuis. Na de PABO
heb ik 16 jaar in het basisonderwijs gewerkt, door verhuizing naar Heerde wilde ik een
nieuwe start maken en na wat snuffelen op de arbeidsmarkt kwam ik op het KDV terecht. In
het begin voor het starten van een BSO groep, later ook als pedagogisch medewerkster op
de andere groepen. Dit werk was goed te combineren met het gezin dat ik inmiddels had,
mijn kinderen gingen altijd met veel plezier mee naar mama’s werk. Op dit moment is de
Dikkie Dik groep mijn vaste groep, maar ook
op de andere groepen ben ik inzetbaar.
Het leukste aan het werk met kinderen vind ik,
dat ieder kind op zijn/ haar manier bijzonder is
en mag zijn. Dat ik hen mag begeleiden in hun
ontwikkeling. De VVE methode Piramide
waarmee we werken vind ik daarom prettig,
het houdt rekening met alle
ontwikkelingsfacetten van het kind.
Verder vind ik het fijn om een goed contact
met ouders en collega’s te hebben.
In mijn vrije tijd rommel ik graag in onze tuin,
heerlijk spinazie en aardbeien uit eigen tuin.
Verder wandel en fiets ik veel en in de zomer
kamperen in ons tentje ergens waar het niet te
druk en lekker warm is.
Hopelijk heeft u onze nieuwsbrief met veel plezier en belangstelling doorgelezen.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze informatie dan kunt u mailen naar
info@hummelhuis.nl
Met vriendelijke groet, medewerkers ‘t Hummelhuis

